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ايستگاه درس و نكته

 آموزشي يا چهارگزينه يها پرسش

 تأليفي يا چهارگزينه يها پرسش

 كنكور يا چهارگزينه يها پرسش

نان و پاک  د    م ا
  :مقدمه مؤلفان

دانیم چه بگوییم  ها است و خالصه نمی ها و خستگی خوابی سال مطالعه، تالش و کوشش است حاصل بی دوکتابی که پیش رو دارید حاصل      
 رسپاریم و دیگ دانیم که بسیار تالش کردیم و بسیار به زحمت افتادیم تا بتوانیم بهترین کتاب را بنویسیم. قضاوتش را به شما می فقط می
  . . .گوییم چرا که معتقدیم  چیزی نمی

ن ع « آید   تدمل کار  ی    »ا
  

  :ها اشاره شده است چند بخش است که در ذیل به آن رهر فصل از کتاب ب، موارد زیر را متذکر شویم آنبهینه از کتاب بهتر است قبل از مطالعه و استفاده از  ی هبرای استفاد
  
  

برای تفهیم  هایی و مثال ها بندی ، طبقهشده است و سعی شده از نمودارهاارائه طور جداگانه  های مربوط به هر مبحث به و نکته درس بخش در این
  کنند.  پیدا می را ای های چهارگزینه پرسشپژوهان با درس آشنا شده و آمادگی نسبی برای حل  این قسمت دانش ی هاستفاده شود. با مطالع مناسب درس

  
  

ها نکات کلیدی به صورت کاربردی  در قالب آنسعی گردیده طرح شده که  ای پرسش چهارگزینه تعدادیایستگاه درس و نکته  هر بالفاصله پس از
پرسش آمادگی الزم برای حل  ها آن ۀپژوه با مطالع ست و دانشآمده ا ها آندرست زیر  ای چهارگزینه های پرسشآموزش داده شوند، پاسخ این 

  فهمید. خواهد را پیدا کرده و درس را بهتر  تألیفی ای چهارگزینه
  
  

این  ی هنام اند و در قسمت پاسخ از متن کتب درسی طرح شده ها آن ی هرسد که کلی تألیفی می ای های چهارگزینه پرسشپس از دو بخش فوق نوبت به 
جمله یا  ،ای چهارگزینه پرسشی آدرس  تواند به وسیله پژوه به راحتی می مشخص شده است و دانش ها آن و منبع طرح آدرسای  های چهارگزینه پرسش

های  پرسشپژوهان با حل  اند تا دانش تألیفی نیز نکاتی طرح شده ای های چهارگزینه پرسشالی  عبارت مورد نظر را در کتاب درسی خود بیابد. در البه
   ها افزوده شود. های آن و اندک اندک بر دانسته نواختی و خستگی نکننداحساس یک ای چهارگزینه

  
  

 رپژوه تسلط کافی ب مرور شده و دانش درس تألیفی خود به خود بار دیگر و آن هم به صورت کاربردیای  های چهارگزینه پرسش با پشت سرگذاشتن
های  پرسشسراسری و آزاد که به صورت گلچینی از بهترین  هایکنکور ای های چهارگزینه پرسشتواند با حل  و اکنون می کند میپیدا  را مطالب فصل
  ست یابد.ده و بار دیگر به تمرین بپردازد و نهایتاً به تسلط کافی دهای خود را محک ز اند آموخته و بدون تکرار کنار هم چیده شدهای  چهارگزینه

  
  

این  ی هنشان دهند        است و عالمت گویی پاسختوسط نکات همان درس قابل  مورد نظر ای چهارگزینه  پرسشبدین معنی است که         عالمت 7
 ای های چهارگزینه پرسشبایست استفاده شود و به اصطالح این گونه  از نکات دروس دیگر نیز می ای های چهارگزینه پرسشاست که برای حل این 

   ها پاسخ دهند. ها به آن پس از تسلط کافی به مطالب سایر فصل باید پژوهان دانشو  باشند ترکیبی می
ها  اند، لذا این تست های غیر علوم انسانی حذف شده عمومی رشته اند اخیراً از مباحث عربی گذاری شده هایی که با این عالمت نشانه تست          

  باشند. ی انسانی می آموزان رشته مختص دانش

  طرح شده است.مای  معرف یک نکته است و همواره پس از این عالمت نکته      عالمت  7
  

  در رابطه با مبحث ترجمه و ... مهم ی هو اما چند نکت              
  

  و      مــن درس از عالئـد. در ایـباش اب میــن کتـن درس ایـتری توان گفت مهم آخر این کتاب مربوط به مبحث ترجمه است که میدرس  7
   باشند. ترجمه ترکیبی از قواعد و معنی می ای های چهارگزینه پرسش ی هکلیاستفاده نشده است چرا که         

های  پرسشها منوط به دانستن مباحث بعدی است این گونه  آن گویی به پاسخطرح شده است که  ای چهارگزینههای  پرسش ها سدراز  در برخی 7
 گویی پاسخبه سادگی قابل  ای های چهارگزینه پرسشاین  ،مرور کتاب با مطالعه و پژوهان قوی طرح شده است که البته برای دانش ای چهارگزینه

   ی درک شده باشند.خواهند بود البته اگر مباحث به خوب

ها عالئم و نشانه  
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 تقديم و تشكر ويژه

و  دی آشتیانیـاحمها  سرکار خانمو  محسن خسروآبادیو اهللا فرسویان  خطیبی، نبیبابک ، ، مهدی نامداراولیائیعبدالرسول صدرا، آقایان جناب در پایان از 
موجب بهبود سطح کیفی کتاب شدند بسیار  پیشنهادات خود هو یا ارائ نظارت علمیهمکاری در گروه  که با اساتید برجسته عربی  منش اسماعیلی ویدا

 )،ولـی (مدیر مسئـپور هریس ر مهرداد عالیـدکت انـجناب آقای، های عزیز یاز همگامانو  چی قلم کاظماز جناب آقای  متشکر و سپاسگزاریم. هم چنین
، شیما جابیک، آذر شهبازی ها خانمآرایی:  گروه تایپ و صفحه ،کیا (مدیر سایت) جمشیدیجناب آقای مهندس بابک  یوسفی (مدیر اجرایی)، سعید بابا دکتر

از دوست عزیزمان جناب   نیز  و نماییم تشکر می زیبا آباقیو  پور عالیمهناز ها  و همکاران اجرایی سایت: خانم زاده حسنمحمد مژگانو  تقیعمو فاطمه
 طیبه باغبانی،ها:  از تیم ویراستاری دانشجویی سرکار خانم متشکریم. اند این مدت کمال همکاری را با ما داشته که درطراح  محترم جلد  د شریفیـنوی آقای

   کنیم. بابت زحماتشان قدردانی می ، فاطمه سیدهاشمی، نیوشا موسوی و مائده محمدیکیمیا محمدی یوسفی، فرناز خدامی، فرشتهسما ابراهیمی، 
  
  

 

  اي به تفكر بپردازد. نهاد آدمي انديشه را قرار داد تا براي لحظهبه نام آن كه در 
ادعايي كه بدون حمايت ايشان اين امر مهم به انجام  بخش هماکر ساعي و مؤلف بي شايسته است از جناب آقاي عمّار تاج

مان جناب آقاي دكتر مهردادمدير از و هم چنين رسيد سپاسگزاري  نمي پور هريسي تشكر  عالي مسئول محترم انتشارات هم
 پژوهان تأثير مثبت نهاده و عامل مؤثري بوده باشيم.  اين كتاب در موفقيت دانش هنمايم.اميدوارم كه توانسته باشيم با ارائ

  

  »تقدیم به پدر و مادر دلسوزم«
  

  رضا رمضاني

  
 ی هخواستم از فردي تشكر كنم كه آشنايي با او نقط ميها منتظر بودم تا روزي برسد كه اين چند خط را بنويسم چرا كه  مدّت. . . 

هاي ترقي را يكي پس از ديگري طي كنم و در اين مسير از  كرد تا در اين مسير پله عطفي در زندگيم بود او همواره تالش مي
ه زحمات او را جبران نخواهد نمود امّا در  ي هيچ كوشش دريغ نكرد و واقعاً هم چون يك برادر در كنارم بود گرچه اين چند لکمه هيچ 

مــول انتشـم . . . او مدير مسئـر كنـم از او تشكـتوان ي است كه ميـجاي نـن بهتريـر ايـال حاضـح اب آقاي ـان جنـارات هم
ن از ـم كرد. هم چنيـوش نخواهـاه فرامـچ گـاست . . . از او بسيار سپاسگزارم و زحماتش را هي پور هريسي ر مهرداد عاليـدكت

  .بسيار متشكرم ،همواره در كنارم بود و از او بسيار آموختم اين كتاب  رضا رمضاني كه در تأليفآقاي جناب 
  

  »تقدیم به پدر سخت کوش و مادر مهربانم«
  

  بخش عّمار تاج              

  
 :علمی نهایی گروه مقدمه ناظر

 

علمی در خدمت تألیف کتاب عربی عمومی انتشارات همگامان بودم.این کتاب ناظر نهایی گروه نده جای بسی افتخار است که به عنوان ببرای 
باشد که با دقّت، ذوق، نوآوری و وسواس فراوان در طی  می بخش عمار تاجو  رضا رمضانیدریغ دو تن از همکاران عزیزم آقایان  حاصل زحمات بی

  باشد:  های منحصر به فردی می ویژگیاند. این کتاب دارای  سال تألیف نمودهدو 

 ،اند تا داوطلب ضمن یادگیری کامل مطالب و نکات المقدور کوتاه بیان شده مطالب و نکات درسی به صورت شیوا، منظم، جامع و حتی 7
  رگم نشود.خسته و سرد

اند که داوطلب ضمن آشنایی با سطح سؤاالت  شده تشکیل های گذشته سال کنکورهای معتبر دو قسمت تألیفی و از ای های چهارگزینه پرسش 7
کامل به شود تا پوشش  میتألیفی آشنا  ای های چهارگزینه پرسشهای گذشته نیز در قالب  نکات به جای مانده از کنکورهای سال باهای گذشته  سال

   نیاز داوطلبان گرامی داده شود.

نامه در این کتاب کامالً تشریحی است و به عنوان یک فصل آموزشی با آن برخورد شده است  نامه سؤاالت در این کتاب دکور نیست! اتفاقاً پاسخ پاسخ 7
  !ای چهارگزینه  پرسششود البته همراه با  این قسمت تدریس می ها فراهم نشده بود، در های قبلی مجال پرداختن به آن بخش یعنی نکات ظریفی را که در 

   های مختلف مورد نقد قرار گرفته است. این کتاب با روشی جامع ویراستاری شده است یعنی از دیدگاه 7
  

        اساتید مطرح کنکور   داوطلبین کنکور          های گذشته های برتر کنکورهای سال رتبه  
  

  ی کافی را ببرند.  امید است که داوطلبین عزیز از این کتاب بهره
مدیریت محترم انتشارات همگامان اند نهایت سپاسگزاری را داشته باشم به ویژه  این مجموعه تالش کردهدر انتها، الزم است از تمامی افرادی که در پیدایش 

و هم چنین از  ی خود بنده را راهنمایی کردند باشند که با تذکرات صادقانه و مؤلفین مطرح کشور میکه خود از اساتید  پور هریسی آقای دکتر مهرداد عالیجناب 
  . اند هآموزشی همواره چراغ راه ما بود ی کسوت و نوآور در عرصه که به عنوان پیش چی جناب آقای کاظم قلممدیریت محترم کانون فرهنگی آموزش 

  صدرا -موفق و پيروز باشيد                                      

 ١٣٨٥ ماه دي




